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���  
� دان" ن� 
-%ن�ن ن�ی��",%ن +زاد� ب�%ن را ا��� ی'&%ر#

 
��ن ا
	ان ا�� �� در ��
��ن ا
	ان، م���	
� ن��د ���� ن���
��م���٠�ن�ن ن�� ��)� �� از ت��&% $ن م� �#رد ، ه��ار! از ��� 

ه�� و�4، 2&3 و 2% از ان01ب، ت.� -,�ر و م���*&� (�د! ا��.
�<�ر ا-	اد� =�ن١٣�٧ا
� ن��د ����، �� م���	
� *�9 و�8د� �7د را م6�رز! (� ه	 ��ن� م.ود
� $زاد� (&�ن م� دان، در ��ل  �) 

. ش�م�9، �&�&� (��6�ن�، �&�&� دان,�ر و *! ا� د
@	 (�&�ن �#ار� ش��، ا��08ل $ل ا
ا
� ��ن�ن در ش3 ��ل �#ش��، ه	�F ا8�ز! (	�Fار� مE�B *��م� را (	ا� ان�D�ب ه&�C د(&	ان ناش�� ا��. ام� ه��� �#ش�� �	انB�م

.ت�ان�� (� 
H ان�D�(�ت ���2 ا
� ��ر را (� �	انB�م (	��ن
��ن ن��6��
��ن ا
	ان، در را(�K (� ان�1�ده�
� �� از J	ف (	�7 دو��اران ��ن�ن ن���
ا�6	 م�LMم (&@�، *<� ه&�C د(&	ان ��ن�ن ن�

�، مK�)6�ت�B,36�8 دان �� =	ا در م�رد م��ئQ �9&	 از م6��P م	(�ط (� ��ز! N94 و ���ب، م�ن��
(� $ن ا(	ازش! ا��، از �9�8 ا

S ا0J*&� ه� و (&�ن&�	J ن از��� �دا ���:« $ن =� ت	- �
��ر�	�، دراو
3 ���(�د� و وضM&� ا94&� (��
� در ا
	ان (&�ن&� م� ده، (� راد
��ن ا
	ان و ا�����م� ��ن�ن (�د! ا��. ش�� ه	 *1&! ا� در (&	ون��
ه�� ��ن�ن (� نU	 *��م ر�&!، ه�� در =��ر=�ب م�,�ر ��ن�ن ن�

«.&�� V�* �ر=�ب $ن��ع و در =��م� د-����از م�,�ر و ا� 
�) ،
از ��ن�ن داش�� (�ش&، و��4 وارد ��ن�ن و ه&�C د(&	ان م� ش�
، ا-Fود:« �� ا�V در���� ��ر�	ان ش	�� وا
�� V&�
� و 
� د-�ع از ت,�B,ان از 36�8 دان	
��ن ا��

� ��ن�ن ن����و� (� اش�ر! (� 
�� از $ن�� ��ش&ن (	ا� (� د�� $وردن $زاد� (&�ن و N94 ا��. (��(	ا
� م� از ه	 ت,��9 �� از $زاد� (&�ن
ا�����م� ��ن�ن و�8د دارد، �� 

� ، دراو
3 و�B,در م�رد 36�8 دان .N
�7د د-�ع ��، د-�ع م� ��&N. و)� ه	�F از X�8 ا�Fاب ((	ا� ر�&ن (� 4رت)د-�ع ن�	د! ا

«.N

&�ن ن&F (� ه�&� ��رت ا��، م� از �S $زاد� (&�ن ا
��� د-�ع م� ��&N و (� م�ه&� دراو
3 ���(�د� و (� م�ه&� (��
&� ��ر� نار��)
�6� (� ا*�1�دات
�2 V&(د �) Nه E&,ت �
��ن ا
	ان، ا�	 روز� در 8�
� از ا
	ان، اهV ت��� و ��
(� ���� ا
� *<� ه&�C د(&	ان ��ن�ن ن�


,� ا��.�7د م�رد -,�ر 4	ار �&	ن، ��ن�ن از$زاد� (&�ن $ن�� ن&F د-�ع �7اه �	د. ز
	ا ��ر ��ن�ن د-�ع از $زاد� (&�ن، N94 و ان
Y*�>ر م�J �) و N94 Vان ن��6 (� اه	
����&� ه� در نU�م �&��� ا ZK� ] (�دن�ت��8 (� ( �) �� (	�7 از ت.9&9@	ان (	 ا
� ���ن ه���
! ه�، م��� ا�� (�*P ا-Fا
3 -,�ره� (	 (ن� ��ن�ن��
��ن، م�ضE �&	� ه�� ��ن�ن در م��ئ�9 7�رج از ��Y ن���
ن��6 (� ��ن�ن ن�

.�� 
��ن را از م,�ر�� -M�ل ت	 (	ا� (�دن در ���ر ��ن�ن، د=�ر ت	د��
��ن ش�د و (� ن�(� �7د، (�&�ر� از ن���
ن�
�9Cم� �زاد$ �� ! ش&�9 4Cم� �
��ن ا
	ان، ا��
ا�6	 م�LMم (&@� در ا
� �L7ص ا(	از *1&! �	د �� « در م�,�ر و ا�����م� ��ن�ن ن�
��ن ا
	ان، ان��B ���� $را
,@	ان��
�^�ر=� ا��» و اض�-� �	د:« واM4&� ا
� ا�� �� $زاد� (&�ن، 
H ام	 �&��� ا��. ��ن�ن ن�
ا� 

« .
� ت���&	ان�ن ن&�� �� م��ئ39 (� �	-�� (� 
� ���&� �	! �7رد! (�ش و �	-� �� م� زن، (0وا��K (� �&��� �	! ن�Dرد! (�ش
��ن ا
	ان (� اش�ر! (� ا
� م�ض�ع �� نU�م ���N ه��ار! �7اه�ن ��_ وضM&� م��8د ا��، ���:«��
ا
� *<� ه&�C د(&	ان ��ن�ن ن�
��م�� در �	ا�	 ت�ر
b، �7دش 7` 4	مFه�� $زاد� را -	ات	 (	د! (�ش، م@	 ا
� �� از 2�
&� -,�ر $ورن�ه	�F ��(�1 نارد �� ه&c نU�م 
Vئ�م� �( �ا�� �� ش� ��Mم �
��ن، ما-E $زاد� (&�ن ا��. (��(	ا
� ن�% د-�ع از $زاد� (&�ن (� ا��
و ا
� 7` 4	مF را 2% (	ان�. ��ن�ن ن�

«.�&��� (	�7رد �7اه& �	د و =�ر! ا� از ا
� ام	 ن&��، ��� ا�	 ا*<� ا
� را ن�Dاه�
 ا
� م�) �9C�P* ت�X شن دا
	! -M�)&� ��ن�ن م� ش�د، ه��ن�
او ا-Fود:« ��� دو���ن� �� م��� ا�� از ا
� ام	 د),�د ن6�ش� و (@�

«.
	ن در ا
� ام�ر ما�97 ���F��ن ،دو���ن ن&F ه	 و�4 �<�ر دارن
$4�� م�LMم (&@� ت��& �	د �� ��ن�ن م��M] وارد م�1]ت �&��� (� م�M�� �&��� روز ن�� ش�د و (� د*�اه�� �&��� روز ت���8 نارد.

��ل م� ش�د، در =��ر=�ب م�,�ر ��ن�ن��1 2� �B� 	و ه 

� �� $زاد� (&�ن (� K7	 م� ا-�، 2�� ��ن��ر (� م&�ن م� $�B:« $ن��� �و

«.N&�� م� 	Uر ن��dو ا N
��ن �� �7ن (��� دو���ن از د�� ر-�� م���، وارد *	�� م� ش���
ن�
«! ن�� ت�ان از �&��� (	���ر (�ش��

H ن� »

7�نN �&�&� (��6�ن�، ش�*	 (�9 $واز! ا
	ان، �� (M<� ه� (� �Jر Q&	 ر���، او را م��1 (M<� م�اضE ��ن�ن م� دان�، در �L7ص
�
��ن (	�#ر م� دارن، (� راد��
��ن را از ورود (� م6��Q �e&	 از م��ئV ���� و $زاد� (&�ن در ��ز! ن���
د
��! ه�
� �� ��ن�ن ن�
�
! ��ر� (� �&��� نارد، (9�� ا��

��M ن� .! ن�� ت�ان از �&��� (	���ر (�ش��
-	دا ���:« م� (� ا
� ن@�! م�ا-S ن&��N، ز
	ا 
H ن�

! ��ر دارد.»��
�&��� ا�� �� (� ن�
%
��ن، ن�م �7د را �	ف (M<� م6��P م� ��. از �9�8 م�8	ا� �	م1�)� ن���
از J	ف (	�7 م��1ان، مK	ح م� ش�د �� =	ا ��ن�ن ن�
�) ��  از $ن، (� ن�م ��ن�ن ا0J*&� ا� ��در شM) .د	د ��ن�ن ان�1�ت ��� از م	گ L&4	 ام&� �2ر، از �M) �� وز	ام ه��� ن�م� ش�	ون
V&9Bاز ام&� �2ر ت ���! و هL&4 �) N	 ام&� �2ر ���9 �	د! (�د. ام� 7�نN (��6�ن� (� ا
� م�ضE ه�)� ن,�ن ناد و ��
).�� ت� هN (� ن�

�	د.
� نU	ات ش�LD دV&7 ش! (�د و (� ش�LD �� ن�� ش����K( �) �7 �	د! (�د و�7�نN (��6�ن� م� ��
: « در ا
� م�رد (� �L7ص، ت� 
�Fب c&د و *<� ه	ر �7دش را م� ��ام&� �2ر � 	L&4 ا	
���L7 X�8 �6�8 (� م�ض�ع داد! �)د. م� مD�Y( $ن م�ضE (�دم، ز



�&��� ن�6د. »
�� =	ا ��ن�ن ا0J*&� ا� در م	گ L&4	 ام&� �2ر ��در ن�	د! را�
! �	م1�)� ش�	ون ام	وز از ا��
�&�&� (��6�ن� در *&� ��ل ان�1�د ن�
. ام� ا
� �� م��ئV را�
. ه��ن�Kر �� م� ن�ش�N؛ و ا�	 ��� ن�Dاه، ن�� ن��
ن&F (� ر(` دان�� و ا-Fود:« ا�	 ��� (�Dاه، م� ن�

��ن ن6�
 (� م��ئ���L7 V و ا����] �&�� ت�زان� اه�&� ده و م� ا
� را م�#�	 شم.»��
شN&�� �LD، (�&�ر ن���2 ا�� و ��ن�ن ن�
�C&داد:« و��4 ه b��2 ،؟	7& �
��ن راه� (	ا� �98�&	� از ا
� ��ن� م�ضE �&	� ه� دارد ��

� ��ن�ن ن�$ �� 3�	2 �
7�نN (��6�ن� (� ا
د(&	ان� ان�D�ب ش�ن �� ان��ن ه�� ]
�1 (�ش�، �� در ��ل ��ض	 ه���، =��ن وضM&�� د
@	 2&3 ن�Dاه $م. و)� (	ا� 7$	
� (�ر م�

H �,�ر و ��� �8�ن (	 Vئ�ر (� م��ا ن�ش�	

� از N94 و ن�ش��ر ن&��، ز�����ن ا
	ان، -1` ��
�7اهN م�#�	 ش�م �� وd&�� ��ن�ن ن�

م� �	دد.»

� ��&N و ا�	��� �9Cاز $ن م� �
او اض�-� �	د:« م� م�6Bر
N در م�رد م��ئV �8�ن� و �,�رم�ن، 8�
� �� (� N94 �	و��ر دارد از $ن ن�ش�� 


�د� �,&! و *ا)� �7اه� ش�د، م� م�6Bر
N از $ن د-�ع ��&N. (��(	ا
� ن6�
 م��9C را ��V (	 �&��� (�دن ��ن�ن �	د.»	- �
]زم ا�� 8�
��ن و�8د 7�ر�8 دارد»��
«��ن�ن ن�

 ش�م�9 در����ن ا
	ان، در(�ر! (	هN �7ردن م	ا�N ه,��&� (Fر�اش� ا��
�� از ا*<�� ه&�C د(&	ان ��ن�ن ن�

6	ز ر
&% دان�، 	-
Nا�	م�9، م�ش ��ام�مFاد! J�ه	 �	ج، از ��� 92&% و ن&	وه�� ان�U�م� (� راد
� -	دا ���:« م� مK�S) م��Mل در (Fر�اش� ش�*	 م�9، ا
�	-�&N. ا)��6 در �#ش�� هN ا
� م	ا�N را (	�Fار م� �	د
N. ام��ل و��4 (	 �	 مFار ر-�&N، مkم�ران ان�U�م� و )6�س ش�LD ه�، م.V را
م.��	! �	د! (�دن. ا)��6 �98ت	 از $ن�� ان�6ه� از �8ان�ن� �� (� د*�ت ��ن�ن $م! (�دن، و)� (� ��ن�ن ارت6�ط م��N&1 ناش��، در��ل

«.شM	�7ان� (�دن

N و 4	ار (�د ش��ر� از ���ن� �� و�&�9 نارن، از �9�8 $4�� ن��	 زرا-,�ن، (� ات�(�س ازو� در ادام� ���:« م� و دو���نN (� م.V ر�&
�
 از =� د4&�1، -	م�ن! ن&	و� ان�U�م� م��1	 در ��ر���ن ام�مFاد! J�ه	، م	ا ا�<�ر�	د و ��� �� م� �7اه&N ش�� اM) .را! (	��
. م� در �8اب ���N م� ا
� ��ر را ن�� ��&N. م� ت�ض&Z دادم �� ا
� م	ا�N -1` (	ا� ش�م���9 او ش�*	 $زاد� ا�� و&�� E�8 را Nا�	م

«.و��4 �� در و�Y او �.�6 م� ش�د، MK4� از $زاد� ه�D� N ���� م� ش�د و ه�&� م�M) �9C<� ه� را ن�را�� م� ��
 ش�م�9، ناش�� م�Bز از ��� (	�Fار�����ن $ن (�د! ا��.��(	 ا��س �Fارش ر��ن� ه� در ا
	ان، د)&) V	�Fار ن,ن م	ا�F) Nر�اش� ا
در ه�&� ارت6�ط، $4�� ر
&% دان� ���:« م� ه	 ��ل ا
� م	ا�N را (	�Fار م� ��&N، ام� ام��ل از م� م�Bز �7ا���. م� ���N ه&B� c�� دن&�،
�S ش�ن ا��. ام� Nا�	م �
��ل، وارد E�8 �8ان�ن شم، از $ن�� �2زش �7ا��N و (� $ن ه� ���) �� N	�Fار� ا �
��ر���ن م�Bز نارد. (� ا
(� 7�J	 ا
� �� م� و دو���نN م�M4&� د-�*� نار
N، ا8�ز! ده� (� و8ان $رام ت	 ا
� م.V را ت	N&�� l و ض	(� ا� (� $ن�� ن�Dرد. ��] ا�	


� زنان م� ���، م�N ن&��.» م	ا م� �&	ن

N ات�(�س ه� را ن&F در (Fر�	ا! م��Y4 �	د! ان و $4�� زرا-,�ن را در $نB� ن@� داش�� ان. دو���نو� ا-Fود:« در ه�&� اوض�ع م���8 ش

«.N
(� م�(�
V (� م� �Fارش دادن و (� ا
� ت	ت&m، م� ز
	 -,�ر (	ن�م� را م��Y4 �	د

6	ز ر
&% دان� در �L7ص (	�7رد ن&	و� ان�U�م� ا�d�ر داش�:« -	م�نه�ن ن&	و� ان�U�م� (� �7د م� در ن��
� ا��	ام و ادب	-
�
(	�7رد م� �	دن و م	تm م� ���� �� شnD ت� و دو���ن� را درl م� ��&N، و)� (� م� مkم�ر
� داد! ش! ا��. 2% ��ر� ��& �� ا

.N&�� م�ت� 	ون درد�مkم�ر
� را (
ام� در م1�(V، )6�س ش�LD ه�
� (�دن �� ت� 7�ن�� را ت��� م� د
ن، (M<� ��9�ت از ده�ن,�ن در م� $م �� در ش�Cن�ت ن&��. ر-��ر

«.�B� ���
ن&	و� ان�U�م� �B� و ر-��ر ا
 ش�م�9، $
ا، ه��	ش، و (1&� ا*<�� 7�ن�اد! �<�ر داش��، 2��b داد:« ش�&م �� $
ا (	��
� از 7�ن�اد! ا$ �� 3�	2 �
او در 2��b (� ا

F&= H را ،مFار ه��	ش $م! و �^% (�ز�,�� و (� وضM&� 2&3 $م!، ا*�	اض هN �	د! ا��. ام� مkم�ران ن&	و� ان�U�م� (� م� ����
9,�
H و �&���) ���
-	ام�ش ن��، -	د� (� ن�م �&�وش ش�م�9 �� �2	 ش�م���9، از م� �7ا��� ا�� �98� ش�� را (@&	
N. او ���� ا�� ا


,� و (&�ن م� زن� و 2ر م� ه�&,� (� $ن�� مD�)Y (�د.»ه���، دم از $زاد� ان
	Uارد و از ن��ن ا
	ان م�Bز ن��
هN زم�ن (� ا
� م	ا�N، مM�ون وز
	 -	ه�X و ارش�د ا�0م� در ��� و ��
� ا*0م �	د �� ��ن�ن ن�
��ن ا
	ان، در �8اب (� ا
� ��D�ن ���:«��
�� از ا*<�� ه&�C د(&	ان ��ن�ن ن�
وزارت ارش�د و�8د 7�ر�8 نارد. -	
6	ز ر
&% دان�، 

 �����ن و�8د داش�� و ��
٢٠(	ا��س ��1ق ان��ن� و م�N9 م�، او �S نارد از م� م�Bز (�Dاه. V64 از ا
� �� او (� دن&� (&�
، ��ن�ن ن�
�� و روش���	� در ده� ��
 و�8د داش�� ان. »�٢٠�ل V64 از $ن، ت,�V ه�� ن�

��ن در ��ل ��
ت,�&V ش! و ام��ل =��9&� ��ل �7د را 8,� �7اه&N �	-�. م� و�8د 7�ر�8 دار
N، ا)��6 م�١٣�٧و� ���:« ��ن�ن ن�
ا ا
� را -	
�د �7اه� �	د. $ن =� و�8د 7�ر�8 دارد، و)� در� H
ا� ه�� ا*<�� ��ن�ن ا�� �� � �
��D@�� ��ن�ن ن&��N، و)� ا
«.��19 ن&�� زن! (� *,S (	 او =� م	د! (� -��ا� م� ن��ز ��& �
واE4 و�8د نارد، �7د د��@�! ه�� ��ن��ر و �7د او��. ه	 $ن�� در ا

م�	داد �^�	�

/:86 	%ی�5 دو�9 د8�9 ب%زدا�� دان���ی%ن: ان�56 اس�3� دان�'"0 �2� دان�1%0 /��ی.
 

! � -�� دان,@�! ت6	
F در (&�ن&� ا� (� (�زداش� �
�ن دان,�B,: ا�0م� دان	6&�	م� ام&�ن	ن67٣�
�B,دان 	@
 دان,�B� دان,@�! ت6	
F و د
در ش�	ه�� د
@	 ا*�	اض �	د. م�� ا
� (&�ن&� (� ش	ح ز
	 ا��:

�Mم�(� 8 �! ه��69 دان,@J S�
&� دو)� ن�N و �&��N دان,@�ه� م��6ع $ن در م�ا��8 (� نا� �2 V�.ت �ن� ���$ 	@
در روزه�� ا7&	 (�ر د

�ن در ��8 م.ود ن��دن -<�� دان,@�ه�� و (	�7رد ه�� ام�&�� (��B,دان �) !ن��
�ن �,�. (	�7رد ه�� ه	ا��ن و (	ن�م� ر
F� ش

.
	ان ام�&�� در ��2 ه�� $��دم&H م� (�ش. م��9C ا� �� در �#ش�� ر7اد $ن 2&3 (&�� م� ش-M�)&� ه�� -	ه�@�، �7د 2&�م ان�L�ب م

� و (�)��� *��9 ر�&! (�ش روز (��
�2 �) ��دان,@�! ت6	
F در ش	ا
�K ش�L و دوم&� ��ل ت��&% �7د را �^	� م� �� �� (� 8�� $ن

.! از (	�7رد (� 8�م�M � دان,@�ه� در $ن (� ��ش م� ر���� روز ا67�ر ن� ام&
�

�ن ا
� دان,@�!، ت�Y&4 ن,	�B,ر ت� از دان��= V&L.وم&� از ت	م ��@&� $ن و م.��� از ا�<�ر ه�� ���	د! (� ��&�� ان<6��J و اM)

� ���ر7�ن، ه��� � �#ش��، 67	 (�زداش� �7د�	ان� � �� دان,�B� دان,@�! ت6	
F 2% از ات��م ��98 � د-�ع از 2�
�ن ن�م� ��B,دان �



��رش���� ارش م��س �B�د رادم�	، 8�م�M � دان,@�ه� را م��ث	 ���7.
 �6�,B�2 �1ق از�
�ن رش�� � �B,دان ��7ا�8 ا �

٢sم��س �B�د رادم�	 دان,�B� ��رش���� ارش م���� م��ن&H، -	از زه��ب و $

ت&	 م�! د��@&	 ش! و ت� ���ن 67	� از وضM&� $ن�ن در د�� ن&��. �B�د رادم�	 �� 2&3 از ا
� ن&F از (	�Fار� ��98 � د-�ع از 2�
�ن
ن�م� � ت.L&�9 ��رش���� ارش و� م��نV�* �) �M $م! (�د، در ارد
�6,� م�! ام��ل د�� (� ا*�L�ب Q#ا زد و (� ا�<�ر (� ��&�� �

.
� �7ا�8 ا� و -	از زه��(� ن&F ت	م �#ش�� را در م.	وم&� از ت.V&L �#رانن
�N تS&9M از ت.V&L در
�-� ن��د. $� �J�6>ان

� و 2	و�� � ام�&�� �	دن -<�� دان,@�ه�� و ان�1�م �&	��B,ن دان[�M- زداش��) 
�ن در ادام� � رون�B,دان �	�7رد و د��@&	) �
ا
ت، م.� ه�ش�� و (��ر! ها
� و (�زداش� ه���ت6M&	 م� ش�د. د��@&	� و (�زداش� دو ت� از ا*<�� ش�را� م	�F� د-�	 ت.�&N و
��1ق (,	 در 8�م�M � ا
	ان t1ن 	(&� ا)��99 م��6 ( ��ارش هF� &
���	د! � ا*<�� ش�را� *��م� ا
� م��B*� ن�&�B ا� F8 ت�

نارد.

�ن دان,@�!�B,ا�0م� دان ��Bان �	ن 67�ن� ( ار� �ن�ا � �

	 م��Cل ن,	
� دان,@�! ��� ت6	
F، م.	وم&� م�B,)&� دان�M- 	ر (�,-
 ت6	
F)، ا�<�ر ان��B ا�0م� ا
� دان,@�! (� ه&�C م���L و د��@&	� 2&��ن 0Qم� و *�9 *6ا)� زاد! از �9�8 � (	�7رد ه�� روز���

ه�� ا7&	 در ا
� دان,@�! ا��.
! � -�� دان,@�! ت6	
F ض�� ا(	از ن@	ان� از وضM&� 2&3 $م!، د��@&	� �7د �	ان� � �� ت� از�
�ن دان,�B,ا�0م� دان ��Bان

.

�ن دان,@�! ت6	
F و ��
	 دان,@�ه�� را م.��م م� ن���B,دان

 /��١٨/'�ار ب%زدا�� دان���ی%ن در : در ��اس� -%ن�ن �"ا2?%ن ح=�ق ب�� ;��ان �"
 


 مB�زات ا07ل �	ان ام�&�67	ن�م� ام&	�6&	: در م	ا��� �� در ه��� �#ش�� در ��ن�ن ما-M�ن ��1ق (,	 در ا*�	اض (� J	ح ت,
ت (� ��D	ان� 2	دا�7.��� از د-�	 ت.�&N و�
ا��8�) �*	�Fار �	د
، م&0د ا�� *<� ش�ار� *��م� ت.�&N (� ن��


 مB�زات ا07ل �	ان ام�&� ا��8�*�
J m	ح ت,�Lت ،�&����
 -<�� ر*m و و�,� در 8�م�M از ��� و� در ا(�ا (� اش�ر! (� ت,
در م9B% را ن&F ��م� د
@	 در را���� ام�&�� �	دن -<�� 8�م�M دان��.و� تM&&� مB�زات ا*ام (	ا� ا
� ��ن� 8	ا
N را �	��� وا%2
��ز! � ��1ق (,	 در�7ا�� �	د ت� (� ت,�&V ��رزا� *9&� مB�زات ا*ام، ا
	ان را از وضM&� ا��6�ر� �� �&(�M- د و از	اد ��	ا
�ن� �94

اد ا*ام �����ن در �8�ن م&6�ش، 7�رج ش�د.Mظ ت�ار دارد و دوم&� �,�ر از ).	در $ن 4
��1ق ش�	ونان ���س (�د! ا�� و د-�ع از $زاد� ه�� -	د� ش�	ونان را در t1ه��ار! ن��6 (� ن �
�B,ا*0م ن��د 36�8 دان �و

J �&�= m	ح Q&	 ان��ن� �� درت<�د (� $زاد� ه���Lت 	ا(	در ( د���ر ��ر �7د 4	ار داد! ا��، (��(	ا
� ام	وز ن&F وd&�� � �7د م&ان

�� مD�Y( ا��.	J �&�= �) و ا*0م دارد 
-	د� م&6�ش ا*�	اض �7د را (&�ن ن��
 �M8�- دان�� �� 2% از �
�B,36�8 دان �ا	) b9ه� ت�! را م�م 	! �#ش��، ت&�م H

� در �B,)&� دان�M- ��زداش� ه�ر! (� (�اش �( �١٨و


� ا4ام ن��د! ا�� ت� 
�د ا
� روز از اذه�ن�B,دان �&(�M- � !ز����دث� (� (�زداش� ه�� ���	د! در  �
ت&	 ه��ار! ����&� در $���ن� � ا
 دان,�B د��@&	 شن ، �� از �9�8 م&��ان (�٢٠*��م م	دم 2�l ش�د. (� ه�&� ت	ت&m ام��ل ن&F در ش�	ه�� م,� و ت6	
F و ت�	ان (&3 ار 

ت اش�ر! �	د.�(�زداش� م.� ه�ش�� و (��ر! ها
� دو *<� ش�ار� م	�F� د-�	 ت.�&N و

�ن در (� د-�ع ��� و ت� در 2&,@�! م	دم �	(�9�B,�1ق دان���ن م9B% �7ا�� ت� (� �	�� در م�&	 *ا)� و $زاد� از �
و� از ن��
��ز! � من� دان��، �&(�M- 	

�ن، ��ر�	ان، روزن�م� ن@�ران و ���B,�1ق دان� t1ن �	9% را 2&@&Bن م���
(�ش�. ا�� وd&�� � ن��

.�� -<�� 8�م�M را (� ��� 1�7�ن و ار*�ب ��ق ده�	J �&�= m
�Lت �) ��ن� $ن

2?%5�9 ح=�ق ب�� در ای�ان
/�E6 ��دم در �C%ب%د در ا;�Bاض ب
 ن=@ ح=�ق ب��

 
�Z6 ام	وز تE�B ا*�	اض� م��)�� $م&F در م&ان ش�	دار� م��(�د (� �<�ر J&���� مY9�D م	دم (	�Fار �	د
 ، ا
� تE�B ا*�	اض� ��

�<�ر ن&	وه�� 
@�ن و
y! و )6�س ش�LD ��8 �98�&	� از ا
B�د ��ش&� و ت�3 در٩.�٠از ��*�  �� 
 �Z6 روز8�ر� $Q�ز �	د
 �*��١٠.z.
�ن داد! ش�2 E�Bد4&�1 ت 

��1ق t1اض (� ن	ا*� �ا	) !��ض	
� در تM�8 �� E�B&�� (�)} (	 دو
�� ن�	 ت�D&� زد! م&, از ش�	ه�� م��(�د، (���ن، �	دش�، ن1
، 
� از زنان&�ن �&��� (� م.V تE�B $م! (�دن و (� در د�� داش�� �02�رده�� ا*�	اض� ه�|�&� ��مV 2&�م ��69J Z9 (�دن���(,	 و 
،�
F
�) m�
اد �e&	� �02�رد تL�و
	 زنان&�ن �&��� ه�|�ن -	زاد ���ن@	 ، ه�ن� *6� ، رون�l ���رزاد!، زMرد ت�D&م N,= �) �|ن$
��ن��� E�B�9 و…. ،(�د �� ت� 	��
 ،��&K( �9(ا m&6�ر
�ن ، -	ه�د و�&�9 ، ان�ر ��&� �2�ه� ، ه&�ا (�ت&��ر ، *ن�ن ��� �2ر ، &� �9*

.��1ق (,	 و $زاد� زنان&�ن *1&ت� �	د
ن t1ن ن�
(� ه�	ا! داش�� ، م�M	ض&� �J 4	ائ� �MK4�م� 2�
�ن� تE�B ، �7اه�ن 2�
.ون م��)�� $م&F (	 ا��س م�ه&� $ن (ون ��ش&� و ت�,� (� 2�
�ن ر�&) E�Bت �
ا

Fن�Bدس
���6;�� ن��K 5B%ن� ه%� �%ن�Bی� در ردیI اول /%�ر وح"ت

 
ت م���ع �	د! ا��.�
	*�مV (�&�د رود��، ن,��� 7�نNه�� م�ن��
� را در رد
Yه�� اول ت�]ر وا�{	 ام&	ن&�، م

(� �Fارش 67	ن@�ر د��	ن~، 7�نNه�� م�ن��
� �� (� *��ان م&���ن 
� ه	 *��ان د
@	�، (9&`ه�� رد
Y اول را در د�� داش�� (�ش�، ا8�ز!
.ن,��� در �� رد
Y اول را نارن و (� رد
Yه�� $7	 ت�]ر راه���
� م�ش�ن


 =�در (� �	 داش�� (�ش�. ا
� در ��)� ا�� ���) ، ن,��� در ��)�ه�� رد
Y اول ت� ��م را دارنL4 �� �
(	 ا
� ا��س ه�� 7�نNه�
ام&	ن&� ه��ز د���ر� (	ا� دادن =�در در ورود� ت�]ر (� م&���ن�ن Q&	=�در� -م�ن� $ن|� در ام�مزاد!ه� ��رت م��&	د- ��در ن�	د!

ا��.




	�V ادار! ارش�د ا���ن ت�	ان م��Lب ش. و�ام&	ن&� از (�زر��ن وزارت ارش�د (�د �� در دو)� ن�N از ��� ���ر ه	ن� (� *��ان م

	 ��&�� -M�)&�ه�� �6�8 (&���&� ن��
,@�! (&�ا)��99 ���ب ت�	ان (�د.ه�|�&� م

�*��Bم �� �د رود�� دارا�&�) .
	*�مV (�&�د رود�� م��Lب ش�N ���ر ه	ن� (� *��ان م�و�، (&�� و ه,�N -	ورد
� م�! ام��ل (� 
ت، ت�]ر -	دو�� و م��B*� -	ه�@� ان01ب ا�0م� (ز
	زم&� (	ج $زاد�) ا��.�-	ه�@� ش�مV ت�]ر و

ا�{	 ام&	ن&� ��(�1 -	ه�@� و ه�	� نارد و وز
	 ارش�د هN در م	ا�N مM�ر-� و� ت��� (� ��ا(S ��68 و X�8 و� اش�ر! �	د.
��6 م�6K*�ت� �7د ا*0م �	د �� در ا
� (�&�د ه�	 (	ا� ه�	�Lد رود��، در او)&� م�(�& Vم�*	
ام&	ن&� 2% از م��Lب شن (� *��ان م

�� نارد، (9�� ه�	 (	ا� ت��م ا4,�ر م	دم م�رد ت��8 4	ار م��&	د و ا
���ن� ا�� �� ا�	 
H اث	 ه�	� (��ان در 8�م�M تkث&	�#ار	Mت


� �7اه (�د، در Q&	ا
���رت ت�)& $ن اث	 ه�	� ت��� هر ر-�� (�د�8 ا��.��� ���
(�ش، ش�

 �:ب�M� 5B��;%ت ب%ز/%ب� از -�L'6 ه%� س�%س
 

روزن�م�� "ه�,�	� *L	�J �) "ر "داو69J�ن�" م��,	 ن��ش�د. ا
� 67	 (�ر د
@	 ا(��مه� و ان�اده� در -<�� م�6K*�ت� ا
	ان را
.(	���8 �	د! ا��. *&�� �.	F&7 =�&� رو
اده�
� را (� �,��3ه�� �&��� م&�ن "ا��)@	ا
�ن" م	(�ط م�دان


� "ت�Y4" ان�,�ر روزن�م� "ه�,�	� *L	" در ر��ن�ه�� ا
	ان م��,	 ش! ا��. در�٢در �Jل  "Y&4ر! "ت��در( Y9�Dم 	67 �� �*�� 
67	 اول �� ا
	ن� $ن را م��,	 �	د، (� نV1 از ه&�ت نU�رت (	 م�6K*�ت $م! ا�� �� ا
� روزن�م� ا4ام (� "درج ا67�ر ن�در��"، " (� هف
�� از م��C]ن ه�,�	� ا
� 67	 را
ا
B�د ن�(��م�ن� در وضM&� اL�4�د� �,�ر" �	د! ا��. ام	وز �67 Z6	�Fار� م�	 (� نV1 از 

m �	د و $نرا "67	��ز� دروغ" �7ان. و ��� 2% $ن 67	�Fار� -�رس در =� �K	 ن�ش� �� ه&�ت نU�رت (	 م�6K*�ت (� *�9#�ت

=�پ م�69K در ه�,�	� *L	 �� �#ب (�د! (� ا
� روزن�م� ت#�	 ���6 داد! ا��.

	 م��Cل روزن�م� ه�,�	� (�د �� (� 67	�Fار� م�	 ��� "ا�0*m&Bت	 از ه��� "را��" و "دروغه�"، ����ه�� *�9 ا�{	 م.�� م
�) 	L* �	�,ارش� در ه�F� درج �3 ه�روزن�م�ا� (� ن�م ه�,�	� *L	" نار
N. (� ه	رو، در ا67�ر $م! ا�� �� *�9 ه�� �,�

 م��س مU�ه	� (� د��	 ��L�م�" ا��. �Fارش� �� 2	د! از "ا0�7ف نU	 م&�ن ا*<�� ت&N اL�4�د� دو)�،*��ان "ا*�	اض ش

y! ر
&% �V (�نH م	�F� و (	�7 وزرا� اL�4�د� (	 �	 �&���ه�� �0ن و (	�7 م��
V م	(�ط (� J	ح ت.�ل اL�4�د�" (	داش���)

ا��.
ن�&�B ا67�ر ض ون1&<� �� از د
	وز ت� (.�ل در ر��ن�ه�� ا
	ان در (�ر! "ه�,�	� *L	" م��,	 ش تKM&�9 �� م�ه� ا
� روزن�م� (�د.
�
در =��ر �K	 ا*0م ش �� "ه�,�	� *L	" (� مت �� م�! "داو69J�ن�" م��,	 ن��ش�د. (	ا� ���ن� �� ا
� ا67�ر را دن6�ل �	دن ا
��	� �

y! �� ا�) !
� روزن�م� ه�,�	� *L	 واM4� داو69J�ن� م��Y4 ش! ا��، 
� $ن	ا "داوm9J" ت�Y4 �	د!ان$ �� ��ال مK	ح ش
"داو69J�ن�" (� ت�ا-S ه&�ت نU�رت (	 م�6K*�ت ��رت �	-�� ا��. م���	 ا
� ��، ه�,�	� *L	 (� ش�	دار� ت�	ان م�S9M ا�� ��

�نyاد در رأس $ن 4	ار دارد.��م.�(�4	 4�)&6�ف، رm&4 ان�D�(�ت� م.��د ا
(� نU	 .� ��&*	F&7، روزن�م�ن@�ر و ت.V&9�	� �&��� در ا
	ان، رو
اده�
� از ا
� د�� در -<�� ام	وز ا
	ان، (�LDص در دور!
lن� nD,ر م�J �) ،
H (	�7رد �&��� ا�� و در ا
� م�رد =��ن|� ا67�ر �.� داش�� (�ش� V���V64 از ان�D�(�ت ر
��� ���8ر�، 

ت&F $ن م���8 $4�� 4�)&6�ف ا��:
� نyاد��� نyاد (�ش. ه	=� �� $4�� ا��" ان�D�(�ت نFد
H ش! ا��. رو(	وز هN روش�ت	 م�ش�د �� $4�� 4�)&6�ف م�ت�ان رm&4 $4�� ا

� م��	دن، ���ر!�&	� م�������د
@	 ش�ن% =�ان� (	ا� ان�D�ب شن نارد. و روز(	وز م,nD ا�� �� ���ن� �� 2&3 از ا
� از او 

".و ��� ا*0م (	ائ� م����
� نyاد �7د را روز(	وز در م�ضE ضY&Mت	� م�(&� و از���.	F&7 در ادام� (� اش�ر! (� وضM&� دو)� ���ن�، م���
 �� م.��د ا

:ه�&� رو ت0ش م��� ر64�� �7د را در �8�ح ا��)@	ا �#ف ��
�� از ��ره� در ا
� زم&��، (	
ن �ا� ا
�ه� و ناش�� ر��ن� ا��. �M&6J� -	د� م�ن� 4�)&6�ف �� در دور �964 ان�D�(�ت (� ��ن�ا�
"
�� از =�	!ه�
�نyاد 8�
@�ه� نارد، و ���نyاد 8�
3 را �	-�، و ا]ن هN رو(	وز (&,�	 ا
� (.P مK	ح م�ش�د �� ا��ن����ن� ا
��� �
�نyاد ��
�ن م&�ن�رو م.�-�U ��ر را از �.�� 7�رج ��� ت� (��ان� $4�� ا	8 م�ت�ان 4�)&6�ف (�ش، (�ن �&��ن و دو)� ��M م����

".ش6&� او را دو(�ر! رو� ��ر (&�ورن
�
(� ����� مM�ون م�6K*�ت� وزارت ارش�د در دوران او)&� ر
��� ���8ر� م.� 7�ت��، در ا
	ان ن,	
�ا� �� (� م�M�� وا�M4 ���9 $زاد 

م��V1 (�ش و�8د نارد و ه�� در�&	 ��ن��ر و �7د��ن��ر� ه���، (� ا
� ه��:
"ش	ا
` �&��� و ن,	
� و ��م&�ناش ن31 ز
�د� داش��ان. ه�&� م�رد� �� در �L7ص روزن�م� ا*���دم�9 ات��ق ا-��د، ا�	 م0�U�ت� را
ان& �� ت�Y&4اش) N9، م��هm9Jا�0ح �را$ ����! (	ا� ش�
در م�رد $4�� �	و(� ناش��، و ض	ورت� (	 �<�ر ا
,�ن در ان�D�(�ت $

م��	دن. و)� ا
� م0�U�ت �&��� در م�رد ه�� ن,	
�ت و�8د نارد."
 م�دان �� �8�ح رm&4 ت�ان�
� ن,�ن دادن وا��4 3�V) م0��U ا� در (	ا(	 -,�ره�
� از ا
� د�� را داش�� (�ش. ز
	ا (� ����&M) F&7	.�

� در ��ش&� ه��� ن&F، م�رد ه�Bم 4	ار م��&	ن، ن��ن� $ن، ��م� نارن�
@�ه� در �8 	@
او ��� ر��ن�ه�� 8	
�نه�� نU�م� �� د


� م.�� رض�
� ا��:�� ���)
���ع وا��3 در م9B% (�ش&N. (� ا
� م�M� �� $4�� ��م	ان را (� ت��8 (� م��9Cا� �� �	 4$ P.)�� 2�F&(دار داش�� ا��
 "م@	 $ن�� م� ش�ه
ا�<�ر ���، و م��
V د
@	 و ا7&	ا هN (� *��ان ه&�تنU�رت ان�D�ب ش! ا��، و هN ا
,�ن و هN وز
	 ارش�د را (&�ورن، ت.� ��ال 4	ار

".ود� ت{&&	 ����	 م���N ش�
 ش	ا
` ت�- �>- �
ده�، م�رد ا��&<�ح 4	ار ده�، �� =	ا =�&� (	�7رده�
� م����. در ا
*&�� �.	F&7 م���
 ا����ل =�&� (	�7رد� از ��� م9B% ز
�د ن&�� و)� م���� هN ن&��:

�نyاد ا����
�H	� ر��ه�
� را از ا
� ت1�V) ن,�ن داد! ا��. م��LD� $ن 8	
�ن �� مD�Y( �&���ه�� ا %9Bم �� Nم��� 	�-"
��4$ �� �نyاد را ز
	 ��ال (6	د و ��� ت0ش ����
� -	�� را دارد �� وز
	 ارش�د و �&���ه�� م�6K*�ت� و ر��ن�ا� دو)� ا	��)

".��م	ان را از ���2 �� ا7&	ا (� او داد!ان ���ر (@#ارن
م	
N انL�ر�




 ای�ان �Kددار� -�"« �O; ��%Pن 
»+��ی'% از  :�� درب%ر0 ,.ی�
 

H
yات	ت ا���M(�Kم F�	ان� در م���� م	�D� در ،��
�� و (	ن� ا����	ا-�، دو م,�ور 2&,&� ام�&� م�9 $م	��
ز(&@�&� (	ژ

�� نU�م� *9&� ا
	انF� د! از�ر! ا����از �.�6 در( 
�) ��
و (&� ا)��99، «�� اس ا� اس»، در واش&�@��، ا*0م �	د! ان �� «دو)� $م	

«.�7ددار� ��
�B&م� ن��Uن ��
F� ح (�دن	Kار م	��� در زم�ن ر
��� ���8ر� 8&�� ��رت	، (� اش�ر! (� ا
� �� ت
��، م,�ور ام�&� م�9 $م	��
(	ژ
 �� ن��
~ د��	�� ا
	ان (� �0ح ه��� ا�،��� 	�- ��
��س دارد م� ��
: « م� از دو ��8 ن@	انN. اول ا
� �� ن�� �7اهN م	دم $م	Mم

=��ن و�,���l �7اه (�د �� ��0ت 2&3 د���ن� *9&� ت�k&��ت ه��� ا� ا
	ان م��8 ا��.»

�� نU�م� *9&� ا
	ان، ا
� ا�� �� ا
� ��ر از 2� �	-�� ��� و��ه�� 8� ه���F� دن	ح �	Kم �م� ( ��(�Dم V&(دوم&� د »:
و� م� ا-Fا

«.ا� �98�&	� م� ��

�� نU�م�، ا
	ان را (� ��� د��&�(� (� �0ح ه��� ا� ��ق �7اه داد.F� دن	ح �	Kم » :
�� م� ��
م,�ور ��(S ر
��� ���8ر� $م	


ه� ض�� ت�1
� م�ضE ن��&�ن�)&��� و ا-��ر F8م� در ا
	ان، $ن�� را *9&� م� م�. �7اه �	د.»*0و! (	 ا
�، ا
� ��ن� ت�

 از �.�6 در (�ر!�) ��
�� در زم�ن ر
��� ���8ر� 8	ا) -�رد و (�ش 2ر، م� ��
: « $م	
(	ن� ا����	ا-�، م,�ور ام�&� م�9 $م	

ه� *9&� ا
	ان، م��� ا�� ا�	ائ&V را (	ا� ���9 (� ا
	ان و����! (�6�ران ��، دور� ن��
. ا
� ��ن� ت��
ا
� �� ا
	ان را ا���ن 
� در $

«.��
�9Cم� �( �اران؟ م��2 !�^� �
� نyاد، 7�م�� ا� ��
� =� �	وه� م نU	 ا��. م��-E ا ��� �= E-�م� N&�&6) و N&�� �8ت� �ن�$ E-�م� �) 
�) »

«.N&و ه��	رو( �ا !(�&�ر 2&|&
��
(	ن� ا����	ا-�، م,�ور ��(S ام�&� م�9 $م	

�
1 ا�� �� ا
� ��ر 
��M نU�م� �	دن م��9C و در ا
� را(�K م� ��
: « م� م��M] (� ا�Mم ،��
(	ن� ا����	ا-�، م,�ور ام�&� م�9 $م	
�� از 2&|&! ت	
� م��ئV 2&3 رو� م���.
روش م���V م� ش�
N، =�ن �8اب ش��� ر-�� ا� (� م� م� ده. $ن هN (	ا� �V م��9C ا� �� 

��� و�� (� ا
	ان (�&�ر م,�V ا��. »
ام م�
V ن&��� �� ا
	ان (� �0ح ه��� ا�� c&و ه و� م� ا-Fا
: « ش3 �,�ر در را(�K (� م��9C ه��� ا� ا
	ان، (� م� ات��ق نU	 دارن

«.)�
د�� 
�
�V ا �) �K)ان در را	
(	ن� ا����	ا-�، ض�� اش�ر! (� ا
� �� ا
	ان م#ا�	! �����ن (�&�ر م�ه	� دارد و)� �&��� ماران و ره6	ان ا
� نyاد، 7�م����
� =� �	وه� م نU	 ا��. م��-E ا ��� �= E-�م� N&�&6) و N&�� �8ت� �ن�$ E-�م� �) 
�) » :
م��9C ات��ق نU	 نارن، م� ��

«.N&و ه��	رو( �ا !اران؟ م� (� م��9C (�&�ر 2&|&��2 !�^� �
ا� 
���9 (� ا
	ان -��M8 (�ر �7اه (�د»»

�� و =� از ��� ا�	ائ&- ،V��M8 (�ر
���9 (� ا
	ان =� از ��� $م	» :

�� نU�م� *9&� ا
	ان م� ��F� د! از�در م�رد ا��� ����
$4�� (	ژ
«.N&و*&� م� ده	م� م,�Uن �و	د! از ن&��7ا��� (� ا����ن �م�، م�Uن ��
F� �9�8 ان، از	

�� ه� *9&� اF� دن ه��	ح �	Kم �د. (�) �7اه

و� م� ا-Fا
: « م��� ا�� ن�Dاه&N از ن&	و� نU�م� *9&� ا
	ان ا����د! ��&N و)� (� ا
� ��ر ا�	ا
&V را و���� م� ��&N. ا
� ��ر م� ت�ان
ه، )#ا) V&
�9 ��، ا
� �,�ر در ��ل ��ض	 ت�ان�
� ��-� نارد �� (��ان 2����D� b (� ا�	ا��. ز
	ا ا�	 ا�	ائ&V (� ا
	ان �
	-�&) �M8�-

�� 2��b �7اه داد.»
(� $م	
m��م� V�
�� نU�م� را! �V م���m ن&�� و در ا
� را(�K م� ��
: « را! F� �� ا�� 1�Mم ،��
��، م,�ور 2&,&� ام�&� م�9 $م	��
(	ژ
�� N&اه�D) ان	

 و ه�|�&� ارائ� 2&,���د و را! �V (� ا
	ان ا��. در ا(�ا� ��� و��ه� ]زم ن&�� از اادام� ��� و��ه�، ت.	
N ه�� ش

«.��� Y4را م�� �ز�� ��Q ن��7دش �� N&ه
 م,�ق ه�
� (� $ن�� (�) .��Q ��ز� را ره� ��


��M ت���Q Y4 ��ز�، � را! م#ا�	ات (	ا� �V م��9C ه��� ا� (� ا
	ان ا��، م� �� ،��
�� (� اش�ر! (� ا
� �� 2&3 ش	ط $م	��
(	ژ

���9 نU�م� م�B	 ش�د. �) ا
� م��9C م� ت�ان
.(	�7 از م1�م�ت ا�	ائ&�9، �V م��9C ه��� ا� ا
	ان را در���9 2&3 د���ن� *9&� ت�k&��ت ه��� ا� ا
	ان م� دان�

	Uد، ن�) 
�� نU�م� *9&� ا
	ان =� �7اهF� �) �K)در را ،V&ائ	(� ا� �ش� �.&Lال �� ن�� �
ا
� دو م,�ور 2&,&� ام�&� م�9، در 2��b (� ا
.���ن� دارن


(	ن� ا����	ا-� م� ��
، ��D م� (� ا�	ائ&V ا
� ا��:«��ت�! (&�!»
	��� در اث	 ���9 ا�	ائ&V زم&� �&	 ش�د، �� -
�� ن&F در ا
� م�رد م� ��
، 2&�م م� (� ا�	ائ&V ا
� ا��: « ���9 ن��. ا�	 $م	��
(	ژ

��N ا
� ات��ق (&��، در ن��
� ا�	ائ&V ن&F 4	(�ن� ا
� ا4ام �7اه (�د.»
. دارن&�kت H&ت��9^

�� نU�م� �����ن مK	ح ا��، و)� ه��ار! (� م1م (�دن را! �V دF� �

� م� ����
(� ا
� �� م1�م�ت $م	

	�L� %/ F ه.ار س%ن�Bی���ژ داری�: اح6"� نRاد
 

��Q �ا	ژ (�&�
� نyاد، ر
&% ��8ر� ا
	ان، روز ش��6 در م,� ا*0م �	د �� ا
	ان هN ا���ن �2~ ت� ش3 هFار ��ن�	��م.��د ا
��ز� اوران&�م در ا�7&�ر دارد.

.ا
� 67	 را 67	�Fار� -	ان��، (� نV1 از راد
� دو)�� ا
	ان و 67	�Fار� $��ش&�2	س، (� نV1 از 67	�Fار� -�رس م��,	 �	دن
� نyاد، �Z6 ش�NB�2 ،�6 م	داد م�!، در E�8 ا���دان (�&�B دان,@�! ه�� ا
	ان در م,� ���� ا��:��(� �Fارش $��ش&�2	س، $4�� ا
«ا
	ان ا�0م� ا���ن ش3 هFار ��ن�	
�&�ژ در ا�7&�ر دارد.» ا
� در ��)� ا�� �� ا
	ان 2&,�	 ا*0م �	د! (�د �� �� هFار ��ن�	
�&�ژ

دارد.
 -	ورد
� م�! �#ش��، �� در ا
	ان (� *��ان روز ان	ژ� ه��� ا� ن�م �#ار� ش! ا��، در ت��&��ت2٢٠&3 از ا
� ر
&% ���8ر� ا
	ان، 

 ت��Q S&9M ��ز� اوران&�نN را نارد (9�� در ��ل نmL ش3L4 �ان ن� ت��	
نF�K واE4 در ا���ن ا����ن �<�ر 
�-� و ا*0م �	د �� ا
هFار ��ن�	
�&�ژ مرن ت	 (	ا� ت�	
E رون ��Q ��ز� اوران&�م ا��.



 *��9 شن ا
� �7ا�� ا
	ان، از زم�ن ا*0م $ن ا��.&
� نyاد در م,�، او)&� ت�����D�ن م.��د ا
V9ن م�زم�ام�&� � �م� ش�را��MK4 �&م�� m
�L! از ت�م H
ر
&% ���8ر� ا
	ان، =��ر م�! 2&3، در ��)� ا
� ��D�ن را مK	ح �	د �� 

*9&� ا
	ان م� �#ش�.
�
ا
� �MK4�م� �� (	ا��س �Fارش $ژان% (&� ا)��99 ان	ژ� ات�� �� در $ن از ا����ل ارت6�ط (	ن�م� ه��� ا� ا
	ان )� مK�M(�ت نU�م� ا


m ش و از ا
	ان م� �7ا�� ��Q ��ز� اوران&�م را م��Y4 و (� م#ا�	! (� Q	ب (�ز�	دد.�Lد ت�) !�,�ر ا(	از ن@	ان� ش
«N
«(	ن�م� ه��� ا� را �2 م� �&	

ود�� نyاد در ��D�ن �7د ه�|�&� ت��& �	د! ا�� �� ا
	ان (	ن�م� ه��� ا� �7د را �2 م� �&	د. ا
� در ��)� ا�� �� ا
	ان ��م.��د ا
(� ا
	ان �� (	 م.�ر ت��Q S&9M ��ز� اوران&�م ا���را ا�� -	�� دارد.١+zدو ه��� (	ا� 2��b روش� (� (��� 2&,���د� �,�ره�� 

 98&�9 در و
�67٢٩	 د��&�(� ا
	ان (� ش3 هFار ��ن�	
�&�ژ و «2&@&	� (	ن�م� ه��� ا�» در ��)� مK	ح م� ش�د �� ش��6 &M� ،!�م 	ت& 
��ن �,�ره�� �	و! �
 و 7�و
	 ��]ن�، م��Cل روا(` 7�ر�8 ات.�د
� ارو2� د
ار �	د.١+z(� ن��

 (� ا
	ان 2��b ده.١+zدر ا
� د
ار، 8�م�M �8�ن� (� ا
	ان دو ه��� -	�� داد �� (� (��� 2&,���د� �,�ره�� 
ا
� �,�ره� (��� 2&,���د� م�رد (.P را، 2% از �	2&|� ا
	ان از ا8	ا� �7ا�� �MK4�م� ��م، و (� م��Uر ت0ش (	ا� مB�ب �	دن ا
	ان

.(� ت��Q S&9M ��ز� ارائ� �	دن
.ام� ا
	ان (�ره� ا*0م �	د! ا�� �� ��ض	 (� ��Q ��ز� اوران&�م ن&�� و ا
� ا4ام را �S 4�ن�ن� �7د م� دان

 ت&	م�! ا*0م �	د �� ا
	ان 2��b روش�� (� (��� 2&,���د� ناد! ا��. در ا
� ��98 ه�|�&� �,�ر ه��7٢٩�و
	 ��]ن� در 2�
�ن ن,�� روز 
z+١. (� ا
	ان (	ا� 2��b روش� (� (��� 2&,���د� دو ه��� و�4 دادن

2% از ا
� ض	ب ا)0Q ،VBMم	ض� $4�زاد!، ر
&% ��زم�ن ان	ژ� ات�� ا
	ان و مM�ون ر
&% ���8ر� ا
� �,�ر روز �� ش��6 دو م	داد م�!
(� م.� ا)6	اد*�، ر
&% $ژان% (&� ا)��99 ان	ژ� ات�� د
ار �	د و ��� �� ر�&�� (� اد*�ه�� مK	ح ش! م��6 (	 مK�)M�ت ا
	ان (	

رو� �0ح ه�� ات�� «7�رج از �&�K $ژان% ا��».
مK�M(�ت اد*�
�، ن�م� ا�� �� م1�م�ت ا
	ان، (	ا� ن�م (	دن از «ا����ل ارت6�ط 2	ون! ه��� ا� ا
	ان و مK�M(�ت نU�م� ا
� �,�ر» ��

.ت��` $ژان% مK	ح ش! ا�� (� ��ر م� (	ن

� ب
 ب%زدا�� ��س�%ن ان���B 	%رسOO69ت ب�5 ا%Uا�B;ا 
ادا�
ه�ن� ��و
�ن�


H م�! از (�زداش� دو (	ادر، د��	 $رش *0
� و د��	 ��م&�ر *0
�، م����ن ان�&�� 2�رس در ت�	ان، م� �) H
�� نFد&(��در
�#رد.

ه��ز ه&c ا0J*� از 2	ون! � $ن�� ، ات��م�ت,�ن و م.V ن@�ار
,�ن در د�� ن&�� ، ا*�	اض�ت (&� ا)��99 (� ا
� (�زداش� ادام� دارد.
(	ادران *0
� دو -M�ل (	���8 در زم&�� م6�ز! (� ا
ز در ا
	ان ه��� �� در �Jل ��ل ه� در زم&�� (	�7رد (� م,�0ت م	(�ط (� ا����د!
ر (� �L7ص در زم&�� ن31 $ن در ���	ش «اچ $� و�» -M�ل (�د! ان و ن1,� �9&� در وارد �	دن ا
� م�ض�ع (� (	ن�م� ه��Dاز م�اد م

.اش� و درم�ن م�9 داش�� ان�)
$رش و ��م&�ر *0
� *0و! (	 -M�)&� ه�� �7د در را(�K (� ا
ز در ا
	ان، ��ر��! ه�� $م�زش� ن&F (	ا� م��C]ن (�اش�� ا-{�ن���ن و

 �,�ر م��1K داش�� ت� (� �Jر م,�	l (	ا� م6�رز! و 2&,@&	� از ا
ز١٢ت�8�&���ن (	�Fار �	د! (�دن و ه�|�&� ��M در م�. �	دن 
.ت0ش ���


� از ا
� دو (	ادر (&�ن&� ا� م��,	�	د! ، ��زم�ن « F2ش��ن ��م� ��1ق (,	 »����� از ��زم�ن ه�� �8�ن� �� ه��� � �#ش�� و در 


 !F� �Z9 ن�(V ش! ا��.١٩٩٧ا��. ا
� ��زم�ن در ��ل �8 � ! (	ن


	 ا
� ��زم�ن در ��� و�� (� راد
� -	دا در(�ر! � (	ادران *0
� م� ��
 : « ا
� دو (	ادر ا0J*�ت در(�ر! ���زان� �&	�&�، مM�ون م
ن.�! � ��ر �7د و (	ن�م� ه�
,�ن را (� دن&�� (&	ون مM	-� �	دن و تB	(&�ت �7د را در(�ر! � ا
	ان (� -M�]ن ا
� *	�� در �,�ره��

«.مY9�D در م&�ن �#اش�� و (� �	ا�� در(�ر! � م�ض�ع �.�6 �	دن
* « ه&|�% ن�� دان �� =� ات���4 رخ داد! و ا
� دو (	ادر ت��� در *	�� � (�اش� *��م� و م6�رز! و 2&,@&	� (� ا
ز -M�)&� م� �	دن

«.و -M�)&� �&��� ناش�� ان
��زان� �&	�&�، ��زم�ن « F2ش��ن ��م� ��1ق (,	 »


�ن در ا
	ان و ه�|�&� �,�ره�� م��1K (�د! ا��. ا
� (�&�ر م�N ا�� =	ا ���4$ �
و� ا-Fود : « ا
� ا0J*�ت در)�ر! �M- �&9�(&� ه�� ا
�
و��4 م� (� ���ن� �� در �Jل ا
� ��ل ه� (� (	داران *0
� ه���ر� �	د! ان �.�6 �	د
N ، ه�@� (	 ا
� م��9C ت��& م� �	دن �� ا
�	�� $ن�� ، ��(�1 � ا
	ان را (� *��ان 
H �,�ر� �� در زم&�� � ا
ز وا*�&�د (�&�ر روش�@	ان� و 2&,	و �	�� م� �� ن,�ن داد!

ا��.»

� از���ن� -1` (&�ن&� ��زم�ن « F2ش��ن ��م� ��1ق (,	» ، (9�� ه�� (&�ن&� ه�
� �� ت� ���ن ت��` م����ت و ��زم�ن ه�� مY9�D در 

(	ادران *0
� م��,	 ش! ، از دو)� ا
	ان �7ا��� ان ت� (� وضM&� 2	ون! � ا
� دو (	ادر *�د]ن� و روش� ر�&�� ش�د.
 و ام��ن د��	�� (� و�&V را (	ا� $ن����� nD,را م �م $ن��ات� ���

� ا 
� ا
� دو (	ادر را $زاد ��� ا
� (&�ن&� ه� از دو)� ا
	ان م� �7اه�

.م�&� ��زن
د)&V د��@&	� روش� ن&��

از م���	
� م��
�9 �� در ا
� 2	ون! ا
� روزه� �7د ن��
� م� �� ا
� ا�� �� د)&V د��@&	� ا
� دو (	ادر روش� ن&��.
س و ���ن ه�
� �� در ا
�6�ر! زد! م� ش�د 2	�&م �� و� ن&F در 2��b ���: « ه&|�% ن�� دان �� =� ات���4�از 7�نN �&	�&� در(�ر! � 

«.رخ داد! و ا
� دو (	ادر ت��� در *	�� � (�اش� *��م� و م6�رز! و 2&,@&	� (� ا
ز -M�)&� م� �	دن و -M�)&� �&��� ناش�� ان
و� در 2�
�ن ��� و��ي �7د (� راد
� -	دا اش�ر! �	د �� ا
� م�ض�ع (� 8�
@�! ا
	ان در 8�م�M � (&� ا)��99 م� ت�ان )F) ��Kن =	ا ��
�
(	ن�م� ه�� ا
� دو (	ادر در 8�م �M� F2ش�� م	(�ط (� ا
ز در دن&� (�&�ر ارزش�� و م�N ا�� و در ن��
� ��� : « د��	 ��م&�ر *0
�

	 ش	�� �����ن در ا�� .
) H	�Fار �7اه ش، ش	�� ��F�! در 2�
��D م�
4	ار (�د �� در ���	ان% (&� ا)��99 ا
ز �� م�! $



«.)�
���	ان% و ه���ران 4$�� *0
� (� شت ن@	ان وضM&�3 ه��� و ام&وارن �� و� ه	 =� زودت	 $زاد ش�د و در ���	ان% �<�ر 
، د��	 ��م&�ر *0
� ر
&% ا8	ا
� ان�&��� 2�رس در ا
	ان، (� *��ان ��رش��س ��زم�ن (�اش� �8�ن� در 7�ورم&�ن� و $�&���٢٠٠s�ل 


H (�د�8  �-�
 م&9&�ن د]ر�، J	ح م1�(�9 (� (&��ر� ا
ز و و
	وس «اچ $� و�» را در م��1K (� م	��9 ا8	ا١sم&�ن� ت�ان�� (� در
(@#ارد.

�� 2	وژ! ا� در را(�K (� م1�(�9 (� (&��ر� ا
ز در ا
	ان (� ات��م ر��ن! (�د و ت� 2&3 از ��	 (�
و� ��ل �#ش�� در دان,@�! ه�روارد در $م	
��، دور! د��	ا� (�اش� *��م� �7د را م� �#ران
ا
	ان در اوا7	 م�! �#ش�� م&0د�، در دان,@�ه� در $م	

»��Bای�ان ه� ���ف ره�W از �»ه��ز ���PB ج�اب رو��
�	6J ان	ش�

 ت&	م�!، در ژن� (	�Fار ش.٢٩ت�ز! ت	
� دور ��� و ��ه� در م�رد (.	ان ه��� ا� ا
	ان روز ش��6، 
��ن ش3 4رت (Fرگ �8�ن ��� و �� �	د.�
 98&�9 م#ا�	! ���! ارش در 2	ون! ه��� ا� ا
	ان (� ن��&M�

�� از �,�رش در $ن ش	�� داش�.�
��، (� ن��
(	ا� ن��D&� (�ر و
9&�م (	نF، مM�ون وزارت ام�ر 7�ر�8 $م	
!�� در $ژان% (&� ا)��99 ان	ژ� ات��، در ��� و ��
� (� راد
� -	دا در م�رد ت.�]ت ا7&	 در م�رد 2	ون
! $م	�

@�ر� ش�)��، ن��	�

ه��� ا� ا
	ان ش	�� �	د! ا��.
�� (� *��ان ن�d	، از ��ش� و ���ر �اه�
� ش�&! م� ش�دz+2١% از م40�ت ژن� (&� �,�ره��
! $م	�
 و �<�ر $4�� و
9&�م (	نF، ن��

�� م��6 (	 $م�د�� ه�� J	ف ه� (	ا� ر�&ن (� 
H ت�ا-S (	 �	 2	ون! ه��� ا� ا
	ان ا��. -�	 م� ��& =� م�ن�M (	 �	 ا
� را! و�8د
دارد؟

�
��� و از $ن &
kرا ت �د�2&,�� ���) ��
��، را (� ن,�ن� ��� ن&� (� ژن� -	���د
N و 2&�م��ن ا
� (�د �� $م	
! $م	�
* «م� و
9&�م (	نF، ن��
.«N
��ض	 Nه �م ،م� �� و ه	 ��! ا
	ان $م�د! م#ا�	! (�ش

�� در $ژان% (&� ا)��99 ان	ژ� ات��
! $م	�

@�ر� ش�)��، ن��	�
.��ض	 (� مM�م�9 ه��� F&ن �ن�$ م� ��ض	 (� مM�م�9 ه��&N، و)� ه��ز م��U	 �8اب روش�� از J	ف ره6	� ا
	ان ه��&N �� ن,�ن ده


� م���� و از $ن &
kرا ت �د�2&,�� ���) ��
��، را (� ن,�ن� ��� ن&� (� ژن� -	���د
N و 2&�م��ن ا
� (�د �� $م	
! $م	�
م� و
9&�م (	نF، ن��
.N
��ض	 Nه �م ، و ه	 ��! ا
	ان $م�د! م#ا�	! (�ش��

8� ناش�. م� $نB� ن�6دم، و)� ش�&م �� ��� b��2 او �98&�9 (,��د، ام ��ان را از $4	
مM�ون وز
	 ام�ر 7�ر�8 م� (� ژن� ر-� ت� 2��b ا
�
و��ه� در م�رد ت�ر
b و -	ه�X ا
	ان (�د! ا��. م� (	ا� ت�ر
b و -	ه�X ا
	ان ا��	ام ز
�د� 4�ئN&9، و)� 4	ار ن�6د (.P (	 �	 ا

.م�ض�ع (�ش
	&Q م��ن	( �ا	ان (	
. =	ا �� ا�� Y4و �^% م�� S9Mاوران&�م را م �ز�� ��Q اان&N �� ا
	ان ��ض	 ا�� ا(�) 
(	ا� ش	وع م#ا�	!، (�

نU�م�، ا��&��8 (� ا
� ��ر نارد و ا�	 $ن را ���ر (@#ارد 7&�ل 8�م�M �8�ن� $��د! م� ش�د.

�� را مK	ح �	د!4 	Uن �
و(��
� راد
� -	دا از م	دم �7ا��� ا�� ن��6 (� ر-��ر ا
	ان در م�رد 2	ون! ه��� اش، نU	 ده�. (�&�ر� ا
	�- .ان �� ا
	ان (� �3 دادن م#ا�	ات م� �7اه 8�م�M �8�ن� را �	 (وان و (	ا� �7د وD) �4	د ت� (�]7	m�) �) ! ات�� د�� 2&ا ��

م� ��& ا
� نU	 در�� ا��؟
ا)��6 م� ن@	ان ا
� ه��&N �� ره6	ان ا
	ان و�4 �,� م� ���، و)� ا
� ��ر م�-1&� $م&F ن�Dاه (�د. ا
	ان

(� 8�� ا
� �� وD) �4	د، (	ا� �7د ت.	
N ه� و انFوا� (&,�	� م� 7	د.

H ا��	اتy� دو ��
� (	ا� �V م��9C ا��. )�6 اول م#ا�	! ا�� ام� )�6 د
@	 ا-Fا
3 ت.	
N ه�.z+١(��� 2&,���د�  

�� از روزن�م� ن@�ران �	ش��س ا
	ان، در
ه��ن�Kر �� م� دان& در ا
	ان نU	ه�� مY9�D و ��! م�<�د� در ا
� زم&�� و�8د دارد. ا7&	ا 
،�.�6 ه�� �7د در )�ن (� ���
� (� ن1,� �	(� ش�V ا
	ان، K7�ب (� 8�م�M �8�ن� ��� ا�	 ا
� �	(� را در ت�@�� 4	ار ده& =�X م� زن


� ش�� ا
� 2&�م را م� ش��
؟$ .
ام� ا�	 ن�ازش3 ��& (� ش�� را! م� $
.N
 نار
N �	(� را در ��ش� ت�@� �&	 (&�از
N و م� �7اه&N را(�K ��م0 م���وت� (� ا
	ان داش�� (�ش&N و 2&,���د $ن را هN �	د! اL4 �م

ان، ا
� د��@�! ره6	� ا�� �� �7دش را در ��ش� ت�@� 4	ار داد!، ام� درا
� ت�@�� در� هN و�8د دارد.) 
ره6	� ا
	ان (�
. و (� م� از م�ضE (	ا(	 ��� و�� ���. م� $م�د! ا
N و ا
	ان را! �,�دن ا
� در را م� دان�
$ن�� م� ت�ان� ا
� در را (�ز ���، (� ��� م� (&�

"� 0"��Yا;"ام ب 
س?�" ج.�، ج�ان �:'�م ب
ام&	 زم�ن� -	

 	
 F8�، �8ان� �� (� 8	م ارت��ب V�4 در زم�ن� �� ز&Mدم�١٨ ��او)& �
 ��ل �� داش� (� ا*ام م.��م ش! (�د، (� رض�
.�-�
 �
م��1ل از م	گ ره�

 F8� در ��ل &M�٨٢ �6Mدر ش �و .
� -	وش� او را (� V�4 ر��ن#Qا H
 داد��! *��م� م.���� و (� L4�ص١١٨٣ در د*�ا (� ��ر�	 
م.��م و م	ا�V 4�ن�ن� 2	ون! او ن&�J F ش! (�د.

.�N ا*ام $ن�� (�دن�ار ��1ق ),	 �7اه�ن ({� -	J �99(&� ا)� �د�و ن� �ارو2 �
�� از =��ر ن�	� ا�� �� ات.�د
 ،�F8 &M�
.�N ا*ام ه����! ��ل �� داش�� ان، م��U	 ا8	ا� Bاز ه 	م ���	ن و�4ع 8�، �� در زم���ت Z(�� و �
ا- (���د شB�*�، م.�

 F8� در ��� و�� (� راد
� -	دا در ا
� زم&�� ت�ض&.�ت� را ارئ� �	د! ا��.&M� E-ا
�، و�&V م��KLم م.�
؟&�� m98 ن�اد! م��1ل) را�ء دم (7�او)& �

� =�Kر ت�ان��& رض���KLم ��دا: $4	- �
راد

 	

�: ه-� �� م� در م�رد (|� ه�� ز��KLم  ��ل دار
N ا
� ا�� �� (� ه	 ��رت� �� ش! ا
� ا-	اد ا*ام ن,�ن. (��(	ا
� از١٨م.�
.N
�� رض�
� او)&�ء دم را N&�� m98. ا
� ��ر را از =� م�! 2&3 ش	وع �	د�
J	ق مY9�D ا4ام م� ��&N از �9�8 ا

ه�) �	�,&) ��	- �� N&�7ا�� �&
�N ا*ام ا
,�ن م�! �#ش�� ا8	ا ش�د از 4 !�4<���	وه��� مY9�D (� م�Fل او)&�ء دم ر-�� و 4	ار (�د 
.N&�� m98 ء دم را�او)& �
�� (��ان&N رض�

�Bو در $ن �� از رو���ه�� ش�	 ا
0م (	�Fار �	دن
�� روز B�2,��6 م	ا��� را (� ن�م «�7ن (%» در �

H م�! م��Y4 ش ت� ا N��ا8	ا� 



�Bه� در $ن�و (� ��رت ش� ��ض	 شن �Bدر $ن 
� ��D	ان� �	دن و در ن��
� او)&�ء دم �� 2ر و م�در م��1ل (�دن��Mت� از م �=
.رض�
� �7د را ا*0م �	دن

) Z6� دا	ار ا�� -	4 .zام	وز �Z6 هN (� د-�	7�ن� ا���د ر��� ر-�� و (� ��رت ���6 و ر��� هN رض�
� �7د را ا*0م �	دن
.N�� Nاه	را - &M� �ت $زاد�م
N ا
� د-�	 ��N و (��انN م1��م م	اN�� �M8 و ا*0م رض�
� را ت1�م	دادم�!) (� د-�	 ا8	ا� ا

 �N داد! ان�
&� هN اذن (� ا8	ا� �>�4! 4 %&
 ش! و ر&
��,�ن ت�� F8��* «در م�رد ���ن� �� &M� �از (&� $ن� ��  ت� م��V م� (�دن
�N در م�رد $ن�� ا8	ا ش�د».��N ه��� و ا
� ا����ل و�8د دارد �� �نB�ت 2&ا �	د و)� (1&� م��U	 ا8	ا� 

�
��KLم م.�
 =�Kر ا��؟&M� ��وضM&� رو

 هN ه�&��Kر ا�� و در ت���� �� �	-� از ه�� ���ن� �� در&M� .م� ش�د �رت ره�و از ا� م��9ً� و��4 ��� از م	گ نB�ت 2&ا م� ��
را! $زاد� او ت0ش �	د! ان ت,�	 �	د.

 ا]ن =� ��)� ا��؟&M�

H ه�	م� هN ه��. (� ش��7 ه�� ��م ت�(�9ه�� ز
6� م� ��زد و *0و! (	 $ن م���B ��ز هN ه��.٢١ &M� .ا�� �(�� 

ا
� و ��)Z ت��� =@�ن� ا��؟- 
��M (���د شB�*�، م.�  داش��&M� Veم ��&Mان� �� وض	@
وضM&� د
 �6Mرا (� ش �.
[ Nه �و $ن� �� N

.� ا� (� د
�ان *�)� �,�ر داد! ا[ �
ا-  د
�ان *�)� �,�ر ار8�ع دادن. ا
� ش�6M ه٢٧Nدر م�رد م.�

در ��ل (	ر�� ا�� �� ا*�د! دادر�� را (^#
	د 
� ن^#
	د.
�) N��
&� (�ره�ت �>�4! 4 %&
ا
	اده�� م��9�D هN (� 2	ون! (���د شB�*� �	-�� ا
N و)� ت����ن ن�&�B ا� ���V ن,! ا��. ه	 =� ر

.N&�� ر م��� Nم�رد ه �

N. در ا	&@) �
�N داد! ان ت� ��)ان&N از او(&�ء دم رض��ت�Y4 ا8	ا� 
 	

��M ه�@�م� �� ز-  ��ل داش�� ان م	ت�V�4 m ش! ان و ا���ن در ان�U�ر ا*ام ه���- م,١٨nDش��ر ���ن� �� وضM&�� م,�(� دارن

ه��؟
�N ه���.١١٠ ت� ٧٠(�Lرت ر��� $م�ر� از ا
� ا-	اد نار
�J �) .Nر Q&	ر��� ا*0م �	د! ان �� از � ن�	 در ان�U�ر ا8	ا� 

 �N داد! ان�
&� هN اذن (� ا8	ا� �>�4! 4 %&
 ش! و ر&
��,�ن ت�� F8��در م�رد ���ن� �� &M� �از (&� $ن� ��  ت� م��V م� (�دن
�N در م�رد $ن�� ا8	ا ش�د��N ه��� و ا
� ا����ل و�8د دارد �� �نB�ت 2&ا �	د و)� (1&� م��U	 ا8	ا� 

.ا-	اد د
@	� هN ه��� �� 2	ون! ش�ن (� نU	 $4�� ش�ه	ود� ر�&! و ا
,�ن هN از (�زر��ن و
y! �7ا��� ان �� $ن�� را (	ر�� ���
2	ون! ه�� د
@	� هN ه��� �� ا]ن در د
�ان *�)� �,�ر ه��� و ن&F 2	ون! ه�� د
@	� هN ه��� �� ت,	
��ت ر�&�� را �J م� ��� و

و� ه���) ��در م	ا


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
	 ��� ا��ان �� - ������ �.ارو )� درج ��%$د �#�ات  �دا��� �ن ���


